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Specialpedagogprogrammet Speciallärarprogrammet

Kurs 1 15 hp Specialpedagogik som verksamhetsområde och forskningsfält
Kurs 2 15 hp Specialpedagogisk verksamhet
Kurs 3
15hp

Lärande och utveckling

Språk-, 
skriv- och 
läsutveckling

Matematik-
utveckling

Utvecklings-
störning

Tala, läsa och 
skriva –
möjligheter 
och hinder för 
lärande, del 1

Barns 
matematik-
utveckling 
(7,5 hp)

Utvecklings-
störning –
möjligheter 
och hinder för 
lärandet, del 
1Matematik-

Svårigheter
(7,5 hp)

Kurs 4
15 hp

Möjligheter, hinder och 
utmaningar i lärandet

Tala, läsa och 
skriva –
möjligheter 
och hinder för 
lärande, del 2

Identifiering 
och 
bedömning i 
specialpedago
gisk 
verksamhet i 
matematik 
(7,5 hp)

Utvecklings-
störning –
möjligheter 
och hinder för 
lärandet, del 
2

Prevention 
och 
intervention i 
specialpedago
gisk 
verksamhet i 
matematik
(7,5 hp)

Kurs 5
15 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetod

Kurs 6
15 hp

Examensarbete
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Programorganisation

• Programmen har en ledningsgrupp bestående av 
samtliga kursansvariga lärare, administratör, en 
fältrepresentant och programansvariga 
utbildningsledare  (saknar studievägledare)

2014 Ann-Marie Markström 40%
Karin Forslund Frykedal 5% 

Två kursanvariga lärare per kurs

- Tre programhalvdagar under 2014
- Inriktningsspecifika träffar 
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Specialpedagogprogrammet

• Halvfart, distans med campusförlagda dagar 1 ggr/ månad 2-3 dagar

• 30 platser (ca 45 helårsstudenter)

• Ansökningstal 2014     

Totalt 307; 98 förstahandssökande

Antagna 2014:   32

Utexaminerade i programmet: 16 specialpedagoger
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Speciallärarprogrammet
• Halvfart, distans med campusförlagda dagar 1 ggr/ månad 2-3 

dagar

• 45 platser (15 platser på respektive specialisering) (ca 60 
helårstudenter) Överintag ht 2014

• Ansökningstal 2013 (sv 142 totalt; 47 första hand ) 

(ma 73; 23 ) (utv 53; 16)

• Antagna ht 2014   (20, 25, 7)

Utexaminerade i programmet: 28
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Studenternas kursvärderingar för Specialpedagogprogrammet 
läsåret 2014

År 1
941A08 4,12
941A09 3,8

År 2
941A10 4,11
941A11 3,73

År 3
941A06 4
941A07 4
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Studenternas kursvärderingar för Speciallärarprogrammet 
läsåret 2014

År 1

948A01 4,16
948A02 4,25

År 2

Tala, läsa, skriv
948A03 4,31
948A04 4,86

Matematik
948A07 4,5
948A08 4,5
948A11 3,25
948A12 2,5

Utvecklingsstörning
948A13 3
948A14 3,75

År 3

948A05 3,86
948A06 4,29
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Kvalitets- och utvecklingsarbete

Följande utvecklingsarbete har genomförts 2014

• Revidering av kursplaner- utifrån mål och av arbetsmetoder

• Utveckling av specialiseringen utvecklingsstörning- pågår

• Utveckling av ”streamade” föreläsningar i statistik

• Påbörjad internationalisering- Tyskland

• Ändrade krav gällande förkunskaper- anpassning till andra 

lärosäten 
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Utmaningar i programmen
• Distansutbildning – studenterna måste försörja sig 

och arbetar därför mer än lämpligt för att kunna 
kombinera med studier på avancerad nivå. 

• Studenterna ges inte förutsättningar  för studier 
från sin arbetsgivare- studieuppehåll, avbrott

• ”Bred” och olika kompetens i studerandegruppen-
många arbetar redan som obehöriga 
speciallärare/specialpedagoger

• Undervisa på distans med lärplattform som stöd bör 
utvecklas

• Få sökande till inriktning utvecklingsstörning och i 
viss mån till matematik
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Programmens mål och framtida utveckling

• Utveckling utifrån självvärdering (UKÄ) och egen 
genomlysning av programmen

• Se över överensstämmelse kursmål- examensmål

• Rekrytering av personal
• Utveckla undervisnings- och examinationsformer

• SPL- utveckla/utvärdera inriktning mot 
utvecklingsstörning- externa kontakter mm

• Utreda ev. avveckling av inriktning 
utvecklingsstörning

• Utveckla administratörens roll
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